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На № _________ від
Робоча група неурядових 
екологічних організацій 
України з питань зміни 
клімату

Щодо надання інформації стосовно 
фінансування проектів за схемою 
зелених інвестицій

Міністерство фінансів розглянуло листа Робочої групи неурядових 
екологічних організацій України з питань зміни клімату від 14.02.2014 № 1 
щодо надання інформації стосовно фінансування проектів за схемою зелених 
інвестицій, і в межах компетенції, повідомляє.

Згідно з частиною другою статті 57 Бюджетного кодексу України на 
кінець бюджетного періоду центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного 
бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді 
з урахуванням їх цільового призначення.

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України для здійснення 
програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні 
асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Головний 
розпорядник бюджетних коштів розробляє план своєї діяльності відповідно 
до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи 
з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних 
коштів, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених 
йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне результативне і цільове використання бюджетних 
коштів.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» за 
бюджетною програмою КГЖВК 6351020 «Державна підтримка заходів, 
спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових 
газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, 

 ̂ розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» (головний 
розпорядник - Державне агентство екологічних інвестицій України) 
передбачені видатки у сумі 5,0 млн. гривень.

Згідно1 з пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення 
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348, використання 
бюджетних коштів здійснюється відповідно до плану заходів, який
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затверджується Держекоінвестагенством, погоджується Мінприроди, Мінфіном 
і Прем'єр-міністром України.

Відповідно до затвердженого та погодженого в установленому порядку 
Плану заходів ’для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) 
інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або 
збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату 
і погоджені із стороною договору про продаж частини установленої кількості 
викидів парникових газів за бюджетною програмою КПКВК 6351020 на 2014- 
2015 роки (із змінами та доповненнями), внесено зміни до розпису Державного 
бюджету України на 2014 рік і збільшені видатки за рахунок залишків коштів 
спеціального фонду за відповідною бюджетною програмою на суму 
1769,1 млн. гривень.

Спільним наказом Держекоінвестагентства та Міністерства фінансів від
14.02.2014 № 7/67 затверджено паспорт зазначеної бюджетної програми на 
2014 рік з обсягом видатків 1774,1 млн. гривень.

За інформацією Державної казначейської служби України станом на
06.03.2014 Державному агентству екологічних інвестицій за вищевказаною 
бюджетною програмою профінансовані асигнування у сумі 982,3 млн. грн., 
водночас, касові видатки з початку року склали 87,0 млн. гривень.

Враховуючи вищевказане, використання зазначених коштів у поточному 
році повинно забезпечуватися головним розпорядником бюджетних коштів 
відповідно до норм чинного законодавства.
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